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ATA N° 05/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE        
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO     
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (28/07/2020), às 14 horas, por meio de                       
webconferência, conforme rege as orientações para este momento de pandemia, reuniu-se a Comissão de              
Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus (Covid-19), da Universidade Estadual do            
Centro-Oeste, Unicentro, com a presença das seguintes pessoas: professora Angela Dubiela Julik, presidente da              
Comissão; professora Cintia Raquel Bim Quartiero; professora Maria Isabel Raimondo Ferraz; professora Ana             
Paula Dassie Leite; professor Emerson Carraro; professora Katia Alexsandra dos Santos; agente universitária             
Rebeca Caparica; e o agente universitário Danny Jessé Falkembach Nascimento, neste ato secretariando a              
reunião. Ato contínuo, a presidente da Comissão iniciou os trabalhos agradecendo presença de todos e passou às                 
solicitações enviadas à Comissão. A primeira solicitação tratou do pedido do professor Elynton Alves do               
Nascimento, do Departamento de Engenharia Ambiental, Campus de Irati, solicitando a flexibilização de uso do               
Laboratório de Biodiversidade e Conservação Animal (Denam) para a aluna Carla Malavazi Dariva, que faz               
Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental (PPGESA), sob orientação do professor Paulo Costa de              
Oliveira Filho e coorientação do requerente. Foi destacado que a aluna necessita fazer análises referentes à parte                 
experimental de sua pesquisa de Mestrado no laboratório e que somente ela frequentará o espaço, respeitando o                 
distanciamento necessário, sendo que a frequência de sua presença será de no máximo três vezes por semana,                 
pelos próximos três meses. Por fim, o requerente asseguro que a aluna seguirá todas as normas e protocolos de                   
segurança indicados por parte das equipes de saúde, durante a pandemia do Coronavírus, como utilização de                
máscara e álcool 70%. Após análise da Comissão, foi concedido parecer FAVORÁVEL para o uso do referido                 
Laboratório, desde que: a) sejam seguidos os procedimentos apresentados a esta Comissão; b) informem à               
Direção do Campus de Irati sobre o uso do espaço, bem como as datas e horários de utilização; c) sejam                    
tomadas de medidas de segurança, como protocolos de limpeza e de cuidados para entrada no ambiente,                
higienização dos equipamentos, utilização de equipamentos de proteção individual, não compartilhamento de            
equipamentos antes de higienização e que os equipamentos de proteção individual descartáveis que tenham sido               
utilizados sejam descartados no próprio ambiente, seguindo as normas técnicas para o devido fim; d) que o                 
requerente e a aluna em questão preencham o Termo de Comprometimento e retornem o documento assinado                
para esta Comissão. Ato contínuo, a segunda solicitação foi realizada pela professora Maria Isabel Raimondo               
Ferraz, que pediu autorização da Comissão para realizar atendimentos domiciliares a pacientes com câncer, que               
já integram as ações do projeto de extensão universitária intitulado: “Promoção, Educação e Cuidado de Saúde                
em Oncologia”, sendo que o referido projeto extensionista foi aprovado pela RESOLUÇÃO Nº             
80-CONSET/SES/G/UNICENTRO, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, e é desenvolvido em parceria com a              
Associação Casa de Passagem e Apoio à Pessoa com Câncer (ACPAC). Para desenvolvimento das atividades, a                
requerente destacou que o atendimento domiciliar tem, em sua parte, objetivo de entregar alimentos e fazer                
levantamento das necessidades de saúde dessa população, sendo realizadas pela coordenadora do projeto e não               
envolvendo a participação de alunos. A requerente também destacou que, na maioria das visitas domiciliares,               
não é necessário adentrar ao domicílio, visto que se destina à entrega de alimentos, produtos de higiene, fraldas                  
e outros recursos básicos fornecidos pela ACPAC, e que serão adotadas medidas como: distanciamento de no                
mínimo 1 (um) metro entre as pessoas; Utilização de máscara facial PFF2; Utilização de álcool gel para                 
higienização das mãos; Utilização de avental de proteção manga longa (jaleco); Se necessário adentrar ao               
domicílio será solicitado que seja mantido janelas e portas abertas para preservar a circulação de ar no                 
ambiente. Após análise da Comissão, foi concedido parecer FAVORÁVEL para a solicitação, desde que: a)               
sejam seguidos os procedimentos apresentados a esta Comissão; b) informem à Direção do Campus Cedeteg               
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sobre os atendimentos; c) sejam tomadas medidas de segurança, como protocolos de limpeza e de cuidados para                 
entrada em ambientes, higienização de equipamentos, utilização de equipamentos de proteção individual, não             
compartilhamento de equipamentos antes de higienização e que os equipamentos de proteção individual             
descartáveis que tenham sido utilizados sejam descartados no próprio ambiente, seguindo as normas técnicas              
para o devido fim; d) que a requerente e demais servidores da Unicentro que participem dos atendimentos                 
preencham o Termo de Comprometimento e retornem o documento assinado para esta Comissão. Ato contínuo,               
a terceira solicitação foi feita pelas professoras Cristiana Magni e Juliana de Conto, que pediram autorização                
para realização do TOIR (Projeto Teste da Orelhinha em Irati e Região) no hospital Dawaus, conveniado com o                  
projeto e onde nascem aproximadamente 20 bebês por mês. As requerentes explicaram que a diretoria do                
Hospital Dawaus disponibilizará o espaço físico (consultórios individualizados), equipe de apoio (agendamento            
e recepção) e de higienização (antes e após cada atendimento), para que os atendimentos sejam realizados nas                 
suas dependências. A responsabilidade pela realização dos exames será das professoras coordenadoras do             
TOIR, devendo ser agendadas um dia por mês para cobertura dos exames de bebês nascidos neste hospital.                 
Cabe ressaltar que todo o equipamento de biossegurança (luvas, máscaras, jalecos descartáveis e Face-shield) já               
foram adquiridos pelas professoras para o respectivo atendimento, sendo que existe previsão de que esses               
atendimentos iniciem já no dia 04 de agosto, entre 9h e 16h. A Comissão avaliou o pedido e concedeu parecer                    
FAVORÁVEL às atividades do TOIR no Hospital Dawaus, desde que: a) As requerentes comuniquem à               
Direção do Campus de Irati sobre os atendimentos; b) sejam tomadas medidas de segurança, como protocolos                
de limpeza e de cuidados para entrada no ambiente, higienização dos equipamentos, utilização de equipamentos               
de proteção individual, não compartilhamento de equipamentos antes de higienização e que os equipamentos de               
proteção individual descartáveis, que tenham sido utilizados, sejam descartados no próprio ambiente, seguindo             
as normas técnicas para o devido fim; c) que as requerentes e demais servidores da Unicentro que participem                  
dos atendimentos preencham o Termo de Comprometimento e retornem o documento assinado para esta              
Comissão. Ato contínuo, a quarta solicitação foi realizada pela professora Juliana Galli, que pediu parecer sobre                
a possibilidade de alunos dos cursos de Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social participarem do projeto de                
extensão "Serviço de escuta aos idosos em isolamento social no contexto da pandemia”, sendo que o projeto                 
será tramitado no CONDEP/DEFONO e, depois, no CONSET/SES/I nas próximas semanas, iniciando com             
alunos no local somente após aprovação das instâncias institucionais e desta comissão. A requerente destacou               
que o serviço de escuta está em consonância com o Plano de Contingência da Política de Assistência Social                  
para atuação na situação de emergência em saúde pública da doença COVID – 19, e esclareceu que: 1) Sobre o                    
local do projeto: Departamento dos Direitos da pessoas idosa da Secretaria Municipal de Assistência Social               
(SMAS) em Irati-PR. Neste local não se realiza atendimento ao público. Somente circulam os profissionais do                
departamento, cerca de 4 pessoas. Eles estão trabalhando em escalas neste momento, em três salas disponíveis                
e, respeitando o distanciamento social; 2) Sobre EPIs e outros cuidados no departamento: destaca-se que a                
SMAS está cumprindo o decreto municipal 210/2020 (em anexo) que estabelece as regras e limitações para o                 
enfrentamento à pandemia e prevenção à transmissão comunitária do coronavírus em todas as atividades. O               
fornecimento dos equipamentos de proteção individual para os alunos, limpeza e higienização do ambiente e               
todos os instrumentos de trabalho são de responsabilidade da SMAS. Estabeleceu-se este compromisso com o               
secretário executivo da SMAS, Denis Cesar Musial, quem solicitou o apoio da UNICENTRO neste serviço; 3)                
Sobre as atividades dos alunos e professores: Os professores não executarão atividades presenciais durante o               
projeto. Os alunos, residentes em Irati, que quiserem e puderem participar, irão atender ligações telefônicas no                
referido departamento. Não haverá atendimento presencial ao público no local. Serão estabelecidas escalas para              
os alunos, sendo apenas 1 (um) aluno inserido no campo por dia ou período. Ou seja, não haverá mais de 1 (um)                      
aluno no departamento em todos os horários. Eles serão acompanhados pelos trabalhadores do departamento,              
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orientados pelos professores e pelos trabalhadores nos locais sobre todas as regras de segurança e higiene para o                  
prevenção da transmissão do vírus. Os professores farão as supervisões, acompanhamentos e gerenciamento das              
demandas do serviço na modalidade à distância. Após análise da Comissão, foi concedido parecer              
FAVORÁVEL para a solicitação, desde que: a) sejam seguidos os procedimentos apresentados a esta              
Comissão; b) informem à Direção do Campus de Irati sobre os atendimentos; c) sejam tomadas medidas de                 
segurança, como protocolos de limpeza e de cuidados para entrada em ambientes, higienização de              
equipamentos, utilização de equipamentos de proteção individual, não compartilhamento de equipamentos antes            
de higienização e que os equipamentos de proteção individual descartáveis que tenham sido utilizados sejam               
descartados no próprio ambiente, seguindo as normas técnicas para o devido fim; d) que a requerente e demais                  
servidores e alunos da Unicentro que participem dos atendimentos preencham o Termo de Comprometimento e               
retornem o documento assinado para esta Comissão. Ato contínuo, a Comissão também destacou que a               
manutenção das autorizações está condicionada ao cumprimento das recomendações feitas pela Comissão,            
podendo a autorização ser suspensa, caso seja constatado que não estão sendo seguidos os protocolos de                
segurança e de higiene necessários. Na sequência, a presidente da Comissão destacou a importância de se                
divulgar na Unicentro que todos os atendimentos devem passar pela análise desta Comissão, para que se possa                 
avaliar cada situação, ficando a cargo do agente Danny Jessé promover a divulgação por meio da                
Coordenadoria de Comunicação Social da Unicentro. Ato contínuo, a professora Cintia destacou sobre os              
estudos que estão sendo promovidos pelo Governo do Paraná, com objetivo de avaliar um plano de retorno para                  
as atividades presenciais nas universidades estaduais do Paraná. A Comissão avaliou que, considerando o atual               
cenário da pandemia no Paraná, não vislumbra uma volta às atividades presenciais num curto período de tempo                 
e que isso depende de de como a situação irá avançar. Também foi destacado que, nas próximas semanas, será                   
realizada uma pesquisa pela Comissão, com alunos, docentes e agentes universitários, para amparar os debates               
para esse protocolo de retorno. Nada mais havendo para tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e                  
todas, dando por encerrada a reunião, a qual foi lavrada a presente ata, devendo, após ser lida e achada de                    
conforme, assinada por mim e pela presidente da Comissão. 

 

 
 

Angela Dubiela Julik 
Presidente 

 
 

Danny Jessé Falkembach Nascimento 
Secretário 
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